
Pokyny 

8. kolo Východočeského poháru, veřejný závod v orientačním běhu 
                                                         

Pořadatel: Východočeská oblast ČSOB 

Technické provedení: TJ Jiskra Hořice (HOR) 

Termín: sobota 11. 9. 2021 

Centrum: Libín (50.3968000N, 15.5565000E)   

Parkování: 
 

Auta na louce u shromaždiště. Poplatek za parkování 20,- Kč. 
Autobusy vyloží závodníky na silnici v Dolním Mezihoří a 
odjedou parkovat do Šárovcovy Lhoty – parkování na betonové 
příjezdové ploše do firmy Progles. Příjezd autobusů od 
Ostroměře. Oddíly, které přijedou autobusem, žádáme, aby 
nám to sdělili předem.  
 

Prezentace: V centru závodu 8:45 – 9:30. 
Dohlášky pouze do počtu volných míst vakantů za dvojnásobný 
vklad, kategorie HDR, P a T za základní vklad  
Možnost půjčení SI čipu za 40,- Kč 
 

Mapa: Sluneční lázně, 1:10000, E = 5 m, stav srpen 2021, mapový 
klíč ISOM 2017-2, rozměr mapy A4, pro všechny kategorie 
vodovzdorně upravena, mapoval Petr Čihák  

Zvláštní mapové značky: č. 419 - zelený křížek - vývrat 
č. 531 - černý křížek – panel včelín, můstek, kadibudka, 
podsada posedu 
č. 115 – hnědý trojúhelník - plošinka 

Prostor závodu: Lesní prostor mezi Libínem a Holovousy. Mimo vlastní závod 
zákaz vstupu do závodního prostoru do času uzavření cíle. Při 
nedodržení tohoto zákazu bude závodník diskvalifikován. 

Terén: Mírný svah se střední sítí cest, část prudký svah s terénními 
detaily 

Start: 00 = 10:00 hod, intervalový 
výdej map po startu, organizace startu – 3 koridory (nulování, 
kontrola, start), 
pro kategorie HDR, T a P zvláštní koridor se startovací 
krabičkou, příchod na start libovolný do startovacího času 90  

Povinné úseky: start - začátek orientace  
sběrná kontrola č. 100 - cíl 
značeno červenými fábory 

Vzdálenosti: 
 
 
 
 

parkoviště aut - shromaždiště: do 200 m 

výstup z autobusu – shromaždiště: 1200 m, převýšení 80 m 

(značeno zelenobílými fábory)  

shromaždiště – start: 1200 m, převýšení 60 m (značeno 

modrobílými fábory)  

shromaždiště – cíl: do 200 m 



Popisy kontrol: Piktogramy pro každou kategorii ke stažení v ORISu a na 

shromaždišti na výsledkové stěně. Na mapě nebudou. 

Zakázaný prostor: Dodržujte vymezený zakázaný prostor cestou na start a v okolí 

startu, zakázané prostory na mapě vyznačené červeným 

šrafováním (louka u doběhu do cíle) 

Systém ražení: Elektronické, jednotky SportIdent budou nastaveny do 
bezkontaktního režimu. V případě poruchy SI kontroly náhradní 
ražení mechanickými kleštěmi do vyznačených políček na 
mapě. Kontrola ražení do mapy v cíli. 

Bez kontroly ražení do mapy bude závodník diskvalifikován.  

Trať, časový limit: 
 

Krátká trať, 90 min pro všechny kategorie 

Předpokládané časy vítězů: dle soutěžního řádu VČO 

Cíl, výdej map: 
 
 
 

Uzavření cíle v 14:00 hod, mapy se po doběhu neodevzdávají, 

prosíme, dodržujte fair play. 

Výsledky: Průběžně budou vyvěšovány v průběhu závodu na 

shromaždišti, oficiální výsledky a mezičasy na stránkách 

ORISU, Vč. oblasti a na stránkách závodu  

Vyhlášení vítězů: 
 

Vyhlášeni budou cca v 13:30 hodin první tři v kategorii HD10N, 

prvních šest v kategoriích DH10C, DH12C, DH14C  a vítězové 

DH12D a DH14D. Na všechny děti v kategorii HDR bude čekat 

v cíli sladká odměna. 

Před vyhlášením závodu proběhne vyhlášení nejlepších žáků 

Vč oblasti za jarní část.  

Občerstvení: V cíli balená neperlivá voda, další na shromaždišti 

WC: Na shromaždišti TOI-TOI toalety + dezinfekce, u startu 

nebudou  

Mytí: Na shromaždišti - voda z cisterny, lavory 

Zdravotní služba: Na shromaždišti první pomoc 

Protesty: 
 

Podávají se hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč, při 

oprávněném protestu se vklad vrací. 

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu pro 

soutěže Východočeské oblasti v OB 

Jury: Složení jury bude vyvěšeno na shromaždišti  

Upozornění: Všichni závodníci se účastní na vlastní nebezpečí.  Hygienická 
opatření se mohou měnit podle aktuálních nařízení vlády.  
 
Předem děkujeme všem účastníkům za udržení pořádku 
v prostoru shromaždiště a parkování  

Funkcionáři závodu: ředitel závodu: Libor Vojtěch  
hlavní rozhodčí: Marin Vávra, R3  
stavba tratí: Šárka Rückerová, R3 
 



GDPR: Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se 
zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu povinného  
formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a 
výsledků na webu závodů, v informačním systému ORIS, v 
pokynech pro účastníky a na shromaždišti. V průběhu akce  
budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k 
informování veřejnosti o proběhlém  závodě, vyúčtování dotací  
na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., 
občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány 
fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na 
závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlašování 
výsledků a doběhu do cíle. V případě, že  
nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně 
fotografovi. 
 

Covid opatření: Dle aktuálních nařízení Vlády ČR každý účastník závodu starší 
6 let odevzdá při příchodu na shromaždiště čestné prohlášení 
a při případné kontrole musí být schopen prokázat, že byl 
očkován/otestován/po nemoci. (V případě příjezdu autobusem 
odevzdá vedoucí oddílu či klubu.) Vzor čestného prohlášení 
najdete v ORISu na stránce závodu. 

 

Pořadatelé děkují za pomoc a spolupráci městu Hořice, Lesům České republiky s. p., Kinský 

dal Borgo a. s. a ostatním vlastníkům pozemků 

 

Plánek příjezdu: 

 



(Zdroj: www.mapy.cz) 

 

Plánek shromaždiště: 

 

(Zdroj: www.mapy.cz) 

 


